Polanica-Zdrój, 28 kwietnia 2017r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, w dniu 29
marca 2017 roku. Obejmowało ono okres działalności Burmistrza Miasta od 15 lutego 2017r.
do 29 marca 2017 roku.
Zagadnienia merytoryczne z działalności Burmistrza Miasta od 30 marca 2017 roku
przedstawiają się następująco :

I.

Czynności związane z bieżącą realizacją zadań gminy :

1. nadano bieg uchwałom Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 29 marca 2017 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
2. w ramach ustawowych kompetencji wydanych zostało 25 decyzji administracyjnych oraz
6 postanowień w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.
3. podpisane zostały 4 umowy notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych
(3 lokale mieszkalne przy ul. Dąbrowskiego 1b/17; 1d/2 i ul. Bystrzyckiej 3/8 oraz
dosprzedaż gruntu przy ul. Rubinowej – dz. 135/33)
II.

Wydano w tym okresie zarządzenia w sprawach :
1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r
2. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy-Zdroju
3. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju
4. ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( lokal
mieszkalny przy ul. Hutniczej 3/2 )
5. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i szkoły podstawowej
6. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40
ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) na
zadanie ”Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejewie Górnym”
7. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w
Polanicy-Zdroju
8. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju
9. powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy-Zdroju
przy al. Wojska Polskiego 10
10. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte
Cassino w Polanicy-Zdroju przy al. Wojska Polskiego 23

11. ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę ( cz. dz. nr 100/9, 102/2, 586/1, 586/2, 586/5, 586/6, 586/7, 79/1 obręb
Centrum oraz cz. dz. nr 432/2, 380/1, 326/2 i dz. nr 432/1 obręb Stary Zdrój na czas
oznaczony do 1 roku

III.

W okresie międzysesyjnym podpisane zostały umowy o charakterze cywilno –
prawnym na realizację zadań gminy :

- z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo - Handlowym SZCZYTNIK w Szczytnej na
wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Reymonta ( do 4.05.2017r. )
- z osobą fizyczną na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach
inwestycyjnych pn.: a) przebudowa ul. Parkowej w Polanicy-Zdroju etap 2
b) przebudowa ul. Reymonta w Polanicy-Zdroju
c) przebudowa ul. Kościelnej w Polanicy-Zdroju etap 1 ( do 15.05.br.)
- Instytutem Geografii i Przestrzennego im. Stanisława Leszczyńskiego PAN w Warszawie na
przeprowadzenie niezbędnych badan do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym
oceny stanu sanitarnego powietrza oraz wydania świadectwa potwierdzającego te
właściwości, dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska PolanicaZdrój ( do 1.07.2018r.)
- z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pn. CONCEPT INTERMEDIA w
Toruniu na świadczenie usług hostingowych dla portalu www.polanica.pl i www.polanica.eu
w okresie 3 lat ( do 31.03.2020r.)
- z 2 osobami fizycznymi na obliczanie i pobór w drodze inkasa na druku K-103 opłaty
uzdrowiskowej ( czas nieokreślony)
- z Kancelarią Radcy Prawnego LEGE ARTIS w Polanicy-Zdroju na realizację usługi pn.
Kompleksowa Obsługa Prawna Gminy Polanica-Zdrój na lata 2017 – 2019 ( do 6.04.2019r.)
- z osobą fizyczną na przeszkolenie pracowników i wdrożenie programu FKB+ w Urzędzie
Miejskim w Polanicy-Zdroju ( do 1.06.2017r.)
- z osobą fizyczną na powierzenie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
umowy na przeszkolenie pracowników i wdrożenie programu FKB+ w Urzędzie Miejskim w
Polanicy-Zdroju ( do 30.03.2017r.)
- ze spółką Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Polanicy-Zdroju na wykonanie usługi pn.
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju w okresie od 01.04.2017r. do
31.03.2018r.
- z Firmą Ogólnobudowlaną w Woliborzu na wykonanie zadania pn. „ Wykonanie
cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta PolanicaZdrój” ( do 31.12.2017r.)
- ze spółką ECOKUBE sp. z o.o. Technologie Ochrony Środowiska w Łodzi na wykonanie
dokumentacji uzupełniającej do projektu na modernizację oczyszczalni ścieków, w
Szalejewie Górnym ( do 20.04.2017r.)
- z firmą „STAL-EKO” Stolarstwo Usługowe Marek Trybulec w Złotnie na kupno drewna
użytkowego i opałowego sprzedawanego przez Gminę Polanica-Zdrój w 2017r.
- z firmą „Tartacznictwo s.c Usługi Transportowe” Szewczyk Wanda, Karpiński Mariusz w
Starej Łomnicy na kupno drewna użytkowego i opałowego sprzedawanego przez Gminę
Polanica-Zdrój w 2017r.
- z osobą fizyczną na wykonanie dzieła pt. „ Wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy odcinka drogi w ul. L. Kruczkowskiego w Polanicy-Zdroju na odcinku od
przejazdu kolejowego do placu zabaw” ( do 30.10.2017r.)

IV.
W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Burmistrza Miasta
uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:
03.04.2017r. – udział w posiedzeniu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
06.04.2017r. - podpisywanie umów notarialnych
11.04.2017r. – spotkanie ws. organizacji imprezy – duathlon
12.04.2017r.- udział w III Dolnośląskim Kongresie Samorządowym
20.04.2017r. – spotkanie ze Starostą Kłodzkim
21.04.2017r. – udział w konsultacjach dot. uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska
- podpisanie umowy dot. dofinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków
24.04.2017r. – udział w posiedzeniu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
25.04.2017r. – study tour dziennikarzy – Białoruś
27.04.2017r. – spotkanie ws. Zlotu Polaniczan w dniach 15 – 18 czerwca 2017r.

V.

W związku z realizacją zadań gminy oraz pełnioną funkcją Zastępca Burmistrza
Miasta uczestniczył w następujących naradach i spotkaniach :

01.04..2017r. – udział w turnieju tenisa stołowego w ramach kampanii trzeźwości
03.04.2017r. – udział w konferencji Zielona Dolina w Kłodzku
05.04.2017r. – przegląd gwarancyjny dróg osiedlowych Stachury-Hłaski-Orkana
- przegląd gwarancyjny CORSO
12.04.2017r. – udział w posiedzeniu Rady Kłodzkiej Wstęgi Sudetów
Ponadto Zastępca Burmistrza Miasta brał udział w Komisjach Rady Miejskiej .

sporządziła: Jolanta Surmińska-Rudnicka

